
أللغام  لمكافحة ادائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام والمركز الفلسطيني 
بمخاطر الذخائر المتفجرة  في العالم للتثقيف لعبة أول ،أمان األلغام يطلقان  

 
أبل ستور و بالي ستور   في متجر مجانا تطبيق اللعبة متاح للتنزيل   

 

 

هللا المتعلقة أطلق    –  2022اذار    31،  رام  لألعمال  المتحدة  األمم  مكتب 
الهاتف على  تطبيق للعبة مبتكرة   ،األلغاملمكافحة  والمركز الفلسطيني باأللغام

 توعية الجماهير العالمية بمخاطر الذخائر المتفجرة.ل المحمول
 

نيابة عن وزارة الداخلية   المركز الفلسطيني لمكافحة األلغام   من قبل  هتم تطوير
تمويل بو ام  بمساعدة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغ  ،الفلسطينية
التجاريةسخي من   النيوزيلندية والمعونة  الخارجية  األلغام،  وزارة  هو   أمان 

 بالمخاطر. ةوعيتالمتعلقة باأللغام والعمال األول من نوعه في العالم لأل
 

 ممتعة  هي لعبةو ،ما فوقوسنوات  7 سن األطفال من تستهدف اللعبة تفاعلية
ى  يجب عل   المستوىوللفوز بمستوى،    20  لألطفال واآلباء والمعلمين. أكثر من

رسالة   قىل، يتمستوى  . ومع كلالقابلة لالنفجار  تجنب مخلفات الحربالالعبين  
 ، مثل المعلمة أو األب أو األم أو الراعي. حليةتوعية بالمخاطر من قبل شخصيات م

 
المتعلقة باأللغام في جنيف ، المتحدة لألعمال  السيد برونو دونات، رئيس مكتب دائرة األمم   أمان األلغام تجمع  "   صرح 

أن تكون خطرة وتحديد عالمات   بين  ببراعة التي يحتمل  المستخدمين حول تجنب األشياء  تثقف  التي  التثقيفية  العناصر 
تم تكييفها خصيًصا لألشخاص الذين يعانون من صعوبات في   ." التحذير، مع عناصر مرئية ديناميكية وقصص ممتعة

ر باالهتزازات لزيادة تفاعلهم. يمكن أيًضا لعب اللعبة  قراءة الرسائل النصية والشعو  أمان األلغامالسمع، ويمكن لالعبين  
 باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية.

 
تعرض العديد  ت  . ، وهي شركة فلسطينية محليةستوديو نيرالبمن قبل    على الخبرة المحلية  أمان األلغام إنشاء وتصميم    اعتمد

مصابًا جراء قذائف    11من التجمعات السكانية الفلسطينية لمخاطر مخلفات المتفجرات الخطرة. في غزة ، قُتل شخصان و  
من المخلفات   . في الضفة الغربية، يعيش السكان البدو في المناطق الملوثة  2021غير منفجرة منذ نهاية صراع مايو  

 أو حولها. الحربية 
 

األلغام  مركزالمدير    يفخر لمكافحة  المشتركةالفلسطيني  بالجهود  أبو حنانة،  أسامة  يبذلها  العميد  الفلسطيني    التي  المركز 
طريقة  هي  ، " تطوير لعبة بدعم من نيوزيلندالفي فلسطين  ألعمال المتعلقة باأللغام  مكتب األمم المتحدة لو  لمكافحة األلغام 

لوعي بين  نشر اللعبة ا وأعرب عن أمله في أن ت  " ن األخطار التي تحيط بهم.مة أنفسهم  سريعة وذكية لتعليم األطفال حماي
   مخاطر المتفجرات من مخلفات الحرب.من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة األطفال 

 
لين هاستينغز، نائبة المنسق الخاص   لقى أمان األلغام اشادة من العاملين في المجال االنساني على األرض في فلسطين. قالتت

بدافع الضرورة المحلية،   أمان األلغام  الفلسطينية المحتلة. "تم تطوير لعبة  لألراضيوالمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية  
تهانينا    ب.  المتفجرات من مخلفات الحرل  المهددة من قبووهي ابتكار فلسطيني متاح اآلن للمجتمعات في جميع أنحاء العالم  

حتمل  يالذي  على إطالق هذا التطبيق  المركز الفلسطيني لمكافحة األلغامو مكتب األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام  لـ
 ." نقذ األرواح أن ي

 
السيدة بريدجيت   " قالتنموذجي جًدا لتجربتي في العمل مع الفلسطينيين  هوالبتكار الذي على ا مثال رائع "هذه اللعبة هي 

من حول المخاطر  حقا  مهمة    وتحمل رسالةمتعه كثيرا  . إنها مفورستر، رئيسة برنامج األعمال المتعلقة باأللغام في فلسطين
 المتفجرة التي ال تزال تهدد األمن البشري للشعب الفلسطيني". الذخائر 

 
 
 

الذخائر  اطر وعية بمخالتعبة ل واجهة تطبيق الهاتف المحمول  ل

 أمان األلغام  لمتفجرةا



في متجر أبل ستور و بالي ستور  مجانا متاح للتنزيل أمان األلغام   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

األنشطة   إلى  المتفجرة"  الذخائر  بمخاطر  "التوعية  األلغام  ايشير مصطلح  اإلصابة من  الحد من مخاطر  إلى  تهدف  لتي 

غير   والتعليم  والذخائر  العامة  اإلعالمية  الحمالت  السلوكي من خالل  التغيير  وتعزيز  الوعي  زيادة  المنفجرة من خالل 

 .والتدريب واالتصال مع المجتمعات المحلية

 ، الويب(. ايفون ، ويندوز، اندرويدمتاح على جميع المنصات ) أمان األلغام 

  https://apps.apple.com/il/app/minesafe/id1609948688ايفون: 

 gle.com/store/apps/details?id=com.NeirlabStudio.MineSafehttps://play.gooاندرويد: 

 https://neirlab.com/Downloads/MineSafe.exeويندوز: 

 https://neirlab.com/WebGL/MineSafeويب: 

 

  

 

 

 

 

 UNMASوعلى الفسيبوك @  ، UNMAS ى توتر @تابعونا عل

 :على  لمزيد من المعلومات اتصل

األلغام في فلسطين ، خدمة األمم المتحدة ب األعمال المتعلقةفي فلسطين: السيدة بريدجيت فورستر ، رئيس برنامج 

 bridget.forster@un.orgلألعمال المتعلقة باأللغام ، 

خدمة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، في نيويورك: السيد لي ووديير، مسؤول االتصاالت العالمية، 

woodyear@un.org 

5-1المستويات من  10-6المستويات من    

15-11المستويات من  20-16المستويات من    

التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةعائلة التوعية   
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